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ПРОЕКТ!
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2018 г.
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ПРИОРИТЕТ І:
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА - ПОЛИТИКИ
ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО
Оперативни
Дейност
Срок
Отговорни институции
Бюджет
цели
1.1. Превенция на изоставянето на деца на
2018 г.
Дирекция „Социално
Проект „С грижа за
1. Развиване на мерки
ниво родилен дом.
подпомагане” (ДСП),
теб”
в
подкрепа
на
Комплекс за здравнородителите
социални услуги (КЗСУO),
при наличие на риск
родилно отделение
за
изоставяне
на
детето.
ДСП - Търговище
1.2. Осигуряване на финансова подкрепа на
семейства, отговарящи на условията за
месечно социално подпомагане за децата,
които отглеждат.

2018 г.

В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените

отговорни органи
1.3. Подкрепа на семействата в съответствие
и изпълнение на основната цел на Закона за
Закрила на детето „отглеждане на децата в
семейна среда чрез развитие на
алтернативни услуги за деца, както и чрез
предоставяне на финансови помощи в
натура”.
1.4. Включване на децата в консултации,
обучения и програми за преодоляване на
отклоненията в поведението и подкрепа на
родителите по въпросите на възпитанието
чрез мерките в Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни(ЗБППМН)

2.Развиване на
Алтернативна семейна
грижа за деца, които
не могат да живеят с
биологичните си
родители и за деца,

2.1. Развиване на професионалната приемна
грижа, съгласно партньорско споразумение
между Агенция за социално подпомагане и
Община Търговище по проект „Приеми ме
2015”. Осигуряване на качествена грижа на
настанените деца в приемни семейства,

2018 г.

2018 г.

2018 г.

ДСП-Търговище, ОбС
БЧК, Клуб на НСО

на

Местна комисия за борба
срещу противообществените
прояви на малолетни и
непълнолетни (МКБППМН),
обществени възпитатели,
Комплекс за социални услуги
за деца и семейства
(КСУДС), Младежки
информационноконсултантски
център(МИКЦ),Асоциация
„НАЯ“

В
рамките
на
утвърдения бюджет;

В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

Община Търговище, Агенция По ОП „РЧР”
за социално подпомагане
(АСП).

настанени в
специализирани
институции.

подкрепа и надграждащо обучение на
приемните семейства.
/до края на 2017 г. – утвърдени 67 бр.
професионални приемни семейства/.

ПРИОРИТЕТ II:
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ВСИЧКИ ДЕЦА
Цел
Дейност
Срок
Отговорни институции
Бюджет
1.1. Да продължи ресурсното подпомагане в Текущ за Училища и детски градини
В рамките на
1. Продължаване на
училищата и детските градини на деца със
2018 г.
със собствено ресурсно
утвърдения годишен
политиката за включващо
специални образователни нужди. (СОП)
подпомагане
бюджет от посочените
обучение на децата със
Регионален център за
отговорни органи
специални образователни
1.2. Интегриране на деца със СОП в
подкрепа на процеса на
потребности (СОП).
образователната система чрез обучения на
приобщаващото образование В
рамките
на
учители и прилагане на подходящи методи в
2018 г.
- област Търговище, РУО –
утвърдения годишен
процеса на обучение, възпитание и
Търговище
бюджет от посочените
социализация.
отговорни органи
2018 г.
Община Търговище Училищен бюджет,
2. Осигуряване на качествено 2.1. Дейности по превенция и реинтеграция
на отпадането от училище, включващи:
Дирекция „Хуманитарни
бюджет на
образование и подготовка за
- ученици от етнически общности;
дейности“ - Образование
МКБППМН, проект
по-пълна реализация на
-ученици със специални
Регионално управление на
„Твоят час“ по ОП
всички деца.
образователни потребности (СОП);
образованието (РУО) НОИР 2014-2020 на
- ученици в неравностойно социално
Търговище, Училищата в
МОН
положение, отпаднали от образователната
Общината; МКБППМН
система.
2.2. Осигуряване на безплатен транспорт на
5 и 6- годишни деца от ПГ в детските
градини, на учениците от средищните

2018 г.

Община Търговище -

Бюджет на МОН

общински училища и на учениците,
отговарящи на условията на чл. 283, ал. 2 от
ЗПУО и на чл. 5, ал. 1 от ПМС №
128/29.06.2017 г.,, учащи в
неспециализирани и професионални
училища в град Търговище, които живеят в
населени места извън Търговище.
2.3. Осигуряване на психологическа
подкрепа на деца в риск от отпадане, чрез
допълващо
и
целодневно
обучение,
извънкласни форми, включително по време
на ваканции. Работа на училищни психолози
с родители на деца в риск.

3. Да се развива
подпомагането на децата и
родителите с цел редовно
посещаване на училище.

3.1.
Съдействие
на
образователните
институции за обхващане в училище на
подлежащите на задължително образование
деца и ограничаване на отпадането от
училище на деца в криминогенен риск.
3.2. Индивидуална
семейства

работа

с

деца

Дирекция „Хуманитарни
дейности“ - Образование

2018 г.

2018 г.

и
2018 г.

Училищата в общината, РУО НП „Осигуряване на
Търговище
съвременна
образователна среда”
на
МОН,
Модул
„Подкрепа
на
целодневното
обучение
на
учениците”,
проект
„Твоят час“ по ОП
НОИР 2014-2020 на
МОН.
МКБППМН, обществени
В
рамките
на
възпитатели, Училища, ДСП, утвърдения
Детска педагогическа
годишен бюджет от
стая(ДПС), КСУДС
посочените отговорни
органи
МКБППМН, обществени
възпитатели, училища, ДСП,
Детска педагогическа
стая(ДПС), КСУДС
ЦПЛР-ОДК Търговище,

В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет от посочените
отговорни органи

3.3. Провеждане на системна работа за
повишаване на мотивацията за активно
включване в образователния процес.

училищата в общината
2018 г.

3.4. Ежегодно изготвяне на програми за
превенция на отпадащите от училище деца .

Училища в Община
Търговище

В рамките на бюджета
на ЦПЛР-ОДК
Търговище
Не е необходимо

2018 г.
3.5. Налагане на санкции на
родители/настойници , които не осигуряват
присъствието на децата си в задължителната
предучилищна и училищна възраст за
2018 г.
времето през което те подлежат на
задължителна подготовка и обучение,
съгласно чл. 347 от Закона за
предучилищното и училищно образование.
3.6 Развиване на услугата „Кариерно
ориентиране и мотивиране на учениците за
продължаване на образованието

Община Търговище Дирекция „Хуманитарни
дейности“, училищата, ДСП

ЦПЛР – ОДК Търговище за
кариерно ориентиране,
училищата в общината
2018 г.

4.Усъвършенстване на
системата за професионално
ориентиранe и
професионално
обучение и образованиe

4.1. Мотивиране на ученици от етнически
общности за обучение в професионални
гимназии за придобиване на средно
образование
и
професионална
квалификация.
4.2. Създаване на координация между
различните институции в подкрепа на
професионално консултиране и насочване

2018 г.

2018г.

Не е необходимо

В
рамките
на
утвърдения
годишен бюджет от
посочените отговорни
органи

РУО-Търговище,
ЦПЛР-ОДК Търговище

В
рамките
на
утвърдения
годишен бюджет от
посочените отговорни
органи

ЦПЛР-ОДК Търговище,
Дирекция „Бюро по труда”

В
рамките
на
утвърдения
годишен бюджет от

при
подбор на професии с оглед на
променящите се условия на труд и
особености на местно ниво.

посочените отговорни
органи
Дирекция „Бюро по труда”

Цел
1. Повишаване
информираноста на децата за
разпространението на
ХИВ/СПИН болести,
предавани по полов път и
злоупотреба с психо-активни
вещества(ПАВ)

4.3. Ежемесечни срещи на служители от 2018 г.
ДБТ- Търговище с ученици от училищата в
община Търговище и ежегодно провеждане
„Дни на отворените врати” в подкрепа на
тяхното професионално консултиране и
насочване при подбор на професии, с оглед
на променящите се условия на труд и
особеностите на местно ниво
ПРИОРИТЕТ ІІІ:
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Дейност
Срок
Отговорни институции
1.1.
Провеждане на информационни
2018 г.
БМЧК, Областен съвет на
кампании на ХИВ/СПИН и сексуално
БЧК, Регионална здравна
предавани инфекции.
инспекция(РЗИ),Клуб
на
НСО

1.2. Обучения на
долекарска помощ.

младежи

по

първа

1.3.
Провеждане
на
интерактивни
обучителни сесии в училищна и извънучилищна среда, с цел повишаване на
информираността на децата и младите хора
за рисковите за здравето фактори и
промотиране на безопасно поведение и

2018 г.

2018 г.

Не е необходим

Бюджет
В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

БМЧК, Областен съвет на
БЧК.
В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи
БМЧК, Областен съвет на
БЧК, Клуб на НСО.
В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

грижа за личното здраве, алтернативи на
зависимостите, и активен и здравословен
начин на живот
1.4. Провеждане на областно състезание на
ученически екипи по първа помощ.
ОС на БЧК
2018 г.

2. Превенция на употребата
на алкохол и/или ПАВ

2.1. Индивидуална работа с малолетни и
непълнолетни лица, употребяващи алкохол
и/или ПАВ(психо-активни вещества).

2018 г.

МКБППМН,обществени
възпитатели,Училищата, РУ
на МВР, ДСП, Общински
съвет
по
наркотични
вещества

В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

2018 г.

ОС на БЧК

В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

3.1. Обучения по метода „Връстници
обучават връстници” в училищата в гр.
Търговище.

2018 г.

БМЧК, Училищата в гр.
Търговище, Общински съвет
по наркотични вещества
(ОСНВ)

В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

3.2. Провеждане на здравно образование с
деца и ученици за придобиване на здравни

2018 г.

Регионална здравна
инспекция (РЗИ)

В
рамките
на
утвърдения годишен

2.2. Обучения на младежи по превенция на
зависимости.

3. Повишаване на здравната
култура сред децата

В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

знания и навици и формиране на
здравословно
поведение
с
оглед
профилактика на оралните заболявания.
Разпространение
на
информационни
материали сред децата и учениците.
3.3. Здравно-образователни дейности по
НППХНБ/
Национална
програма
за
превенция на хронични незаразни болести/.
Провеждане
на
здравно-образователн
мероприятия
и
образователниинформационни кампании по четири
рискови
за
здравето
фактори
–
тютюнопушене, алкохол, нездравословно
хранене и ниска физическа активност.
3.4. Провеждане на презентации и дискусии
сред 12-годишни момичета и техните
родители за ползата от ваксинацията срещу
рака на маточната шийка, относно
безопасността на ваксината, страничните
явления и практическия достъп до
имунизацията.
4. Осъществяване на
превенция на употребата на
наркотични вещества,
алкохол и цигари

4.1. Системно разпространение на здравно
образователни материали по превенция на
употребата на наркотични вещества,
алкохол и цигари.

5. Предоставяне на
специализирани консултации
и подкрепа за деца с
увреждане и техните
семейства

5.1. Провеждане на ателиета с деца от
приемни семейства.

бюджет
от
посочените
отговорни органи

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

Регионална
инспекция (РЗИ)

здравна Национална
програма
за
профилактика
на
оралните
заболявания
при
деца от 0 г. до 18 г. в
България

РЗИ, медицински работници В
рамките
на
от здравните кабинети към утвърдения годишен
училищата,
медии, бюджет на РЗИ
общопрактикуващи лекари

Регионална
здравна В
рамките
на
инспекция (РЗИ), БМЧК, утвърдения годишен
ОСНВ, МКБППМН
бюджет
от
посочените
отговорни органи
ОС на БЧК
По проекти

6. Здравна стратегия за лица
в неравностойно положение,
принадлежащи към
етническите малцинства

6.1. Провеждане на беседи с подрастващи и
млади
хора
относно
начините
за
предпазване от ранна бременност, за
опасностите, които крият за здравето на
майката и бебето ранната бременност и
родствените и ранни бракове, за риска от
раждане на деца с вродени аномалии и
наследствени болести и начините за
профилактика.

2018 г.

Регионална здравна
инспекция (РЗИ), Здравен
медиатор към Община
Търговище

В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет на РЗИ

6.2.Провеждане на беседи за вредата от найразпространениете рискови фактори –
В
рамките
на
тютюнопушене, злоупотреба с алкохол,
2018 г.
Регионална здравна
утвърдения годишен
нездравословно хранене и за предимствата
инспекция (РЗИ)
бюджет на РЗИ
на здравословния начин на живот.
ПРИОРИТЕТ ІV:
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА ЗА ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКИ И РЕШЕНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПОДОБРЯВАНЕ НА
ДЕТСКОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
Цел
Дейност
Срок
Отговорни институции
Бюджет
1.1.
Реализиране
информационни
2018 г.
ЦПЛР-Обединен
детски В
рамките
на
1. Повишаване на
кампании от Търговищкия ученически
комплекс
(ОДК)- утвърдения годишен
информираноста на децата.
парламент по актуални
теми в
Търговище,НПО
бюджет
от
училищата на общината.
посочените
отговорни органи
1.2. Организиране и провеждане на
обучения, дускусии, дебати, тренинги,
2018 г.
Училища, НПО, БМЧК, В
рамките
на
ролеви игри с цел формиране на умения
МКБППМН, ЦПЛР-ОДК- утвърдения годишен
за вземане на решения и повишаване на
Търговище
бюджет
от
самооценката.
посочените
отговорни органи
2. Повишаване активността
на децата и младите хора в
обществения живот
3. Проучване

2.1. Включване на деца и млади хора /до
18 г./ в доброволчески дейности на
местно и национално ниво.
3.1. Запознаване със Закона на БППМН,

2018 г.
2018 г.

Клуб на НСО, БМЧК,
ЦПЛР-ОДК-Търговище,
Училищата
МКБППМН,
обществени

В
рамките
бюджета
организациите
В
рамките

на
на
на

информираността на
учениците, относно правата и
отговорностите им

Наказателния кодекс и мерките за
превенция.

възпитатели, Училища

утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

ПРИОРИТЕТ V:
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА,
НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Цел
Дейност
Срок
Отговорни институции
Бюджет
1.1. Осигуряване достъп до
2018 г.
Сдружение „Асоциация
В
рамките
на
1. Повишаване на
НАЯ”, Клуб на НСО,
бюджета
на
обществената чувствителност психологическа, социална и медицинска
подкрепа, както и
училища
организациите
с цел намаляване на броя на
безплатна правна помощ на децата на
децата, жертва на насилие.
семействата жертва на насилие и
трафик. Осигуряване на
информационни материали, въвеждане
на програми в училищата за превенция
на насилието над деца.
1.2. Организиране на превенционни
кампании срещу трафика на хора.

1.3. Популяризиране на
съществуващите линии за
сигнализиране за деца в риск на горещ
телефон 116 111(денонощен) и телефон
за спешни повиквания 112.
2. Повишаване на
професионалната
компетентност на
специалистите, работещи с
деца в риск

2018 г.

Сдружение
„Асоциация В
рамките
НАЯ”, Клуб на НСО, бюджета
МКБППМН,
Училища организациите
(педагогически съветници)

2018 г.

МКБППМН, ДСП, РУТърговище Училища

2.1. Популяризиране на дейността на
МКБППМН и обществените
възпитатели.

2018 г.

МКБППМН

2.2. Сформиране на мобилни групи за

2018 г.

МКБППМН,

на
на

В
рамките
бюджета
организациите

на
на

В
рамките
бюджета
организациите

на
на

ДСП, В

рамките

на

периодични проверки с цел превенция
попадането на деца на улицата, просия
и контрол по спазване на обществения
ред.
3. Развиване на услуги,
насочени към превенция
на насилието и
възстановявани и
реинтеграция в семейството,
училището и обществото на
деца - жертви на насилие,
особено на сексуално
насилие,трафик и най-тежки
форми на детски труд.

3.1. Предлагане на психологическо,
социално и
медицинско консултиране на жертви и
предоставяне на правна помощ.
3.2. Развиване на услугата семейно
консултиране.

3.3. Организиране на лекции, обучения
на децата в училищата по теми,
свързани с насилието и агресията.

4.Изпълнение на
Споразумение за
сътрудничество и
координиране на работата на
териториалните структури на
органите за закрила при
случаи на деца, жертви или в
риск от насилие и при
кризисна интервенция.

4.1. Сътрудничество при прилагането на
Координационен механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на
деца, жертви или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна
интервенция.

обществени
възпитатели, бюджета
РУ-Търговище, Училища
организациите

В
рамките
бюджета
организациите

на

2018 г.

НПО, Сдружение
„Асоциация НАЯ”

на
на

целогодиш-но,
2018 г.

КСУДС

В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

2018 г.

Регионална здравна
инспекция (РЗИ), БЧК,
Регионална библиотека,
Младежки информационен
консултантски
център(МИКЦ), Сдружение
„Асоциация НАЯ”,
Училища

В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

2018 г.

Регионална здравна
инспекция (РЗИ), ДСПОтдел „Закрила на детето”,
РУ към ОД на МВР,
Община Търговище, НПО,
МКБППМН

В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

5.
Повишаване
на
обществената ангажираност
към
проблемите
на
безопасността на децата в
интернет.
6. Осигуряване правото на
деца правонарушители на
законоосъобразно и
справедливо отношение при
зачитане на тяхното
достойнство.

5.1. Популяризиране на правилата за
безопасност на децата в интернет
пространството.

2018 г.

МКБППМН, ДСП, РУТърговище, Училища

В
рамките
бюджета
организациите

6.1. Участие в обучения за повишаване
квалификацията на членовете на
МКБППМН
и
обществените
възпитатели.

2018 г.

МКБППМН, ОБщСНВ,
НПО, ЦКБППМН

В
рамките
на
бюджета
на
посочените
отговорни органи

6.2.Популяризиране
на
добрите
практики на МКБППМН и обмяна на
опит.

2018 г.

МКБППМН, ДСП, РУТърговище

6.3. Провеждане на проучвания на
2018 г.
МКБППМН, Районно
състоянието, тенденциите, същността и
управление – Търговище
особеностите на противообществените
към ОД на МВР
прояви
и
престъпността
сред
малолетните и непълнолетните.
ПРИОРИТЕТ VI:
КУЛТУРА, СПОРТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА
Цел
1. Разширяване на
възможностите за участие на
децата в различни форми на
отдих, спорт, културни
дейности и занимания по
интереси.

Дейност
Срок
1.1. Подкрепа и насърчаване на Целогодиш-но,
развитието на талантливи деца в 2018 г.
областта на науката , изкуството и
спорта. Участие в международни и
национални
конкурси,
фестивали,
олимпиади и състезания.

1.1.1. Информиране и запознаване на
децата и учениците от ДГ и училищата
с провеждащите се през различните

Целогодиш-но,
2018 г.

В
рамките
бюджета
посочените
отговорни органи
В
рамките
бюджета
посочените
отговорни органи

на
на

на
на
на
на

Отговорни институции
ЦПЛР-ОДК-Търговище,
Център
за
младежки
дейности
и
инициативи(ЦМДИ),
Училищата,
НЧ
„Напредък”,
РУОТърговище

Бюджет
В рамките на
утвърдения годишен
бюджет от
посочените
отговорни органи

Община Търговище Дирекция „Хуманитарни

Не е необходимо

месеци от годината конкурси,
състезания, проекти, стипендиантски и
обучителни програми, младежки
конференции, и др. в сферата на
образованието, науката, културата,
изкуството и спорта.
1.2. Участие на младежи от Търговищки
ученически парламент в Единадесетата
национална
младежка
среща
„Дигиталните технологии и младите
хора” в гр. Горна Оряховица

дейности“

ЦПЛР-ОДК-Търговище
30 март – 1
април
2018 г.

В
рамките
на
бюджета
на
посочените
отговорни органи

1.3. Пети национален конкурс за
ученици „България в картини и слово”.
ЦПЛР-ОДК-Търговище
целогодиш-но,
2018 г.

В
рамките
на
бюджета
на
посочените
отговорни органи

1.4. Лятна читалня в рамките на един
месец

1.5. Участие на децата с дивиантно
поведение, както и излезлите от
специализирани институции в различни
форми на отдих, спорт, културни
дейности и занимания по интереси.
Включване на деца от социално слаби
семейства в безплатни мероприятия.

м. август
2018 г.

2018 г.

Регионална
„П.Стъпов“

библиотека

МКБППМН,
библиотека,
ЦМДИ, НПО

Регионална
Училища, В
рамките
бюджета
посочените

В
рамките
на
бюджета
на
посочените
отговорни органи
на
на

1.6. Ден на отворени врати за деца Прожекции на любими детски
анимационни и игрални филми
1.7. „Четенето - необходимост и
удоволствие” - Маратон на
четенето„Светъл Божи ден Гергьовден”
– фолклорен празник

1.8. ”Голямата библиотека на гости на
малката библиотека” – среща в детски
градини

1.9. „Световно известни български
учени – презентция и информационна
изложба

отговорни органи

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2. Осъществяване на
специална закрила на деца с
изявени дарби.

2.1. Дейности за изпълнение на
Наредбата за условията и реда за
стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от Община Търговище за
2018 г. – насърчаване изявите на
учениците и успехите на училищата
чрез осигуряване средства за
стимулиране и награждаване на
ученици, спечелили призови места в

2018 г.

Регионална
библиотека
„П.Стъпов“-Търговище
В
рамките
бюджета
посочените
Регионална
библиотека отговорни органи
„П.Стъпов“-Търговище
В
рамките
бюджета
посочените
отговорни органи

на
на
на
на

Регионална
библиотека
„П.Стъпов“-Търговище
В
рамките
на
бюджета
на
посочените
отговорни органи
Регионална
библиотека
„П.Стъпов“-Търговище
В
рамките
на
бюджета
на
посочените
отговорни органи
Община Търговище В рамките на
Дирекция „ХД“, ЦПЛР –
бюджета на
ОДК-Търговище, ЦМДИ
посочените
отговорни органи

3.Спорта, като незаменим
трансформатор на детската
агресивност.

национални и международни
олимпиади, конкурси и състезания.
3.1.Популяризиране и насърчаване за
участие на учениците от училищата на
общината
в
спортните
прояви,
провеждани по традиция и по повод на
различни празници.
3.1.1.Общински турнир по тенис на
маса, баскетбол и волейбол.
3.1.2.Пролетен
и
лекоатлетически крос;

2018 г.

ЦПЛР-Обединен детски
комплекс – Търговище,
училища

м. януари 2018
г.

ЦПЛР-Обединен детски
комплекс – Търговище,
Училища

20 март 2018 г.,
30 октомври
2018 г.

ЦПЛР-Обединен детски
комплекс – Търговище,
Училища

есенен

3.1.3.Коледен турнир по народна топка 11-13 декември
за момичета и футбол на малки
2018 г.
вратички за момчета – III – IV клас.
3.2 Насърчаване на децата и учениците
за участия в различни спортни
състезания и във форми за масов спорт
на открито.
3.2.1.През учебната година – по график
на отделните федерации;
3.2.2.През ваканциите по график на
институцията.

ЦПЛР-Обединен детски
комплекс – Търговище,
Училища

2018 г.
ЦПЛР-Обединен детски
комплекс – Търговище,
училища
2018 г.
ЦПЛР-Обединен детски
комплекс – Търговище,
Училища

ПРИОРИТЕТ VIІ:
ПРАВО НА ИДЕНТИЧНОСТ И ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ

В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

Цел
1.Наблюдение за спазване на
правата на децата от
малцинствата.

Дейност
1.1. Гарантиране правото на равен
достъп до качествено образование на
всички
ученици. Осигуряване
на
целодневна организация на учебния
процес с цел повишаване качеството на
образование
и
компенсиране
на
пропуските в обучението.
1.2. Дейности за обхващане на всички
деца на 5 и 6 години в образователната
система

1.3. Взаимно опознаване на
обичаите.Провеждане на извънкласни и
извънучилищни дейности: конкурси на
интеркултурна тематика, фестивали на
етнокултурните традиции, спортнотуристически дейности

2.Подпомагане интеграцията
и социализацията на деца с
увреждания

2.1. Организиране и провеждане на
празници в КСУДС и КЗСУ с деца
посещаващи комплексите

Срок
2018 г.

Отговорни институции
Община, Училища, РУОТърговище

2018 г.
Община Търговище,
Училища, ЦПЛР-ОДКТърговище, Детски
градини, РУО-Търговище
2018 г.

2018 г.

Община Търговище,
Училища, ЦПЛР-ОДКТърговище, Исторически
музей

КСУДС и КЗСУ

Бюджет
В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

В
рамките
на
утвърдения годишен
бюджет
от
посочените
отговорни органи

В
рамките
на
бюджета
на
посочените
отговорни органи

В
рамките
на
утвърдените
бюджети на КСУДС
и КЗСУ

Използвани съкращения
АСП - Агенция за социално подпомагане
БМЧК – Български младежки червен кръст
КЗСУ – Комплекс за здравно социални услуги
ДПС – Детска педагогическа стая
ДСП - Дирекция „Социално подпомагане”
Клуб на НСО - Клуб на Нестопанските организации
КСУДС - Комплекс за социални услуги за деца и семейства
МКБППМН - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
НПО – Неправителствени организации
ОЧ „Напредък” – Образцово читалище „Напредък”
ЦПЛР-ОДК-Търговище – Център за подкрепа на личностното развитие-Обединен детски комплекс
ОП „РЧР” – Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”
РЗИ - Регионална здравна инспекция
РУО на МОН- Регионален управление на образование
РУ „Полиция” –Районно управление „Полиция”
ЦМДИ - Център за младежки дейности и инициативи

КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Председател:………………
Рая Матева
Заместник-кмет на Община Търговище
Секретар:………………….
Йоана Славева
Младши експерт дирекция „ Хуманитарни дейности“

